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Wijkcentrum Over-Noord scoort diverse
matches op de Beursvloer Stichtse Vecht
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Zo gaat de fa. Schulp flesjes Schulp leveren op de
burendag 2018 en een rondleiding geven in het
bedrijf met aansluitend een wandeling voor het
Ommetje. Taveerne de Danne gaat likeurglaasjes
leveren. Ambtenaren van de Stichtse Vecht gaan

De cheque werd uitgereikt in ’t Spant te Bussum door
Ali B aan Niek de La Haye voorzitter van de
Beheerstichting.

koken voor Over-Noord, aannemersbedrijf Jeroen
van der Heyden gaat een zit/stabank maken bij de
jeu de boules baan en het Vechtstreekmuseum
gaat lezingen verzorgen in het wijkcentrum.

Wijkcentrum Over-Noord ontvangt cheque
van € 2500.00 uit het Coöperatiefonds van
de Rabo bank voor het realiseren van een
nieuwe beeld en geluidsinstallatie.
De beeld en geluidsinstallatie van het wijkcentrum
Over-Noord is sterk verouderd. Zo kunnen er bijv.
geen films in HD kwaliteit gedraaid worden.
Dankzij een bijdrage van € 2500.00 kan deze lang
gekoesterde wens voor een nieuwe beeld en
geluidsinstallatie in vervulling gaan.

In het digitale driemaandelijkse activiteitenboekje: via www.welzijnstichtsevecht.nl/kom-erbij-activiteiten
kunt u zien welke activiteiten er in de Stichtse Vecht georganiseerd worden.
Zij noemen het: “het digitale activiteitenboekje”.

Bridgen op de zondagmiddag:

Spreekuur wijkcommissie i.s.m de gemeente

3 en 17 december

5 december van 10.00-11.00uur

U kunt gezellig komen bridgen van 13.30u - 16.00u

Heeft u vragen of suggesties om de leefbaarheid en

op de eerste en derde zondagmiddag van de

sociale samenhang van de wijk te verbeteringen of

maand. U speelt individueel dus niet met een vaste

kent u onveilige situaties, deel het ons mede. U bent

partner. Deelname per keer is € 2.00 incl. koffie en

van harte welkom en de koffie staat klaar!

of thee. U kunt zo binnen komen lopen vanaf
13.15u of van te voren aanmelden via
overnoord@gmail.com
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Klassieke muziek
Door Peter Roovers
Op donderdag 7 december a.s. om 10.00 uur is er
weer Klassieke muziek te beluisteren in het
Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4 in
Breukelen. Wat is er te horen?
Er is muziek van o.a. Wolfgang Amadeus Mozart
(Vioolconcert), Johann Sebastian Bach
(Weinachtsoratorium) en Carl Maria von Weber
(Klarinetkwintet), maar ook van minder bekende
componisten als Thomas Arne (Opera Alfred) en
Eric Whiteacre (Seal lullaby). Misschien klinkt hun
muziek toch wel bekend in de oren.
Muziekverteller Peter Roovers leidt elk werk in met
informatie over de componist. Ook geeft hij een
vaak verrassende toelichting op wat er in de
muziek te beleven is.
Geniet nu ook na de pauze van een leuk
muziekfilmpje.

Gratis toegang!
Loop eens binnen bij de luisterochtend en laat u
verrassen. Ook als u niet in Breukelen-Noord
woont bent u van harte welkom. Wijkcentrum
Over-Noord is er voor iedereen! De toegang is
gratis. U kunt zo binnenlopen en met een kopje
koffie erbij wordt het ook reuze gezellig.
Wijkcentrum Over-Noord is gevestigd op het
adres Vrijheidslaan 4, Breukelen (om de hoek
bij het Winkelcentrum).
Loop eens binnen bij de luisterochtend en laat u

verrassen. bereikbaar
Ook als u niet op
in Breukelen-Noord
Moeilijk ter been? Bel voor vervoer Graag Gedaan,
maandag,
woont bent u van harte welkom.

woensdag en vrijdag tussen 9:00 en 10:00 uur, telefoonnummer 0346-263800
Wijkcentrum Over-Noord is er voor iedereen!

Schuif-es-aan tafel 8 december
Vrijdag 8 december gaan Leo, Erna, Tineke en Leny
een verrassingsmenu maken geïnspireerd op de
pompoen! Aanmelden voor de schuif-es-aan tafels
altijd in het laatste weekend van de maand! Bij
voorkeur per mail naar overnoord@gmail.com
Indien u niet over internet beschikt is er ook de
mogelijkheid om u telefonisch aan te melden door
het antwoordapparaat in te spreken.
Het tel.nr. is 751840. De kosten voor deelname
zijn € 10.00 incl. drankje en koffie of thee.
Bent u plots verhinderd dan afmelden bij
Tilly 06-44206109

De toegang is gratis. U kunt zo binnenlopen en

Schaakcafé: 12 december
met een kopje koffie erbij
Door Cees Samsom

Elke 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand
kunnen senioren weer deelnemen aan het
schaakcafé in wijkcentrum Over Noord van
14.00 tot 16.00 uur, waar in een prettige sfeer
geschaakt kan worden. Als U een tijd lang niet
meer hebt geschaakt, of zichzelf maar een
bescheiden schaker vindt, dan bent U juist heel
welkom. U kunt tips krijgen van meer ervaren
schakers, maar als U de eigen schaakstijl wil
behouden, is dat prima. Het gaat namelijk om
het spelplezier! Nadere informatie bij Cees
Samsom via ceessamsom@online.nl of
tel. 0346 – 263719. Tot ziens!

Creamiddag
Iedere donderdagmiddag van 14.00uur tot 16.00
kunt vrij inlopen om gezellig creatief bezig zijn
met anderen, maakt niet uit waarmee. Alleen
even binnenlopen kan ook.

Wijkcentrum Over-Noord
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Verhalen Vertellen
Door Wim Aerns
In de Middeleeuwen werden diverse pogingen gedaan
om over land naar Azië te trekken. Lange en
gevaarlijke reizen. Over zee durfde men niet, tot de
Portugezen eind 15e eeuw pogingen ondernamen om
zeewegen te vinden. Grote rol van prins Hendrik de

Eerst denken en dan
doen !!!!

Zeevaarder. Zij wisten uiteindelijk om Afrika heen te
zeilen: Bartolomeo Diaz, Vasco da Gama.
Uiteindelijk kwamen de Portugezen kwamen tot aan
India en China.

Repaircafé 21 december 9.00-11.00uur

Over deze moedige reizen vertelt Wim Aerns op

Repaircafé: Leef Duurzaam, Eerst laten checken en

vrijdag 15 december, 14.00 – 16.00 uur in
wijkcentrum Over-Noord

als het echt niet meer te repareren is dan pas
weggooien! Heeft u huishoudelijke apparaten,
klokken kleine meubeltjes of kleding enz. wat defect

Klaverjastoernooi: 16 december
De aanvang 13.30 uur en u bent welkom vanaf 13.00
uur. Een ieder die van klaverjassen houdt is welkom!
Wel is het gewenst om u aan te melden want de
ruimte is beperkt. Aanmelden kan via
overnoord@gmail.com of telefonisch bij Arthur van
Asdonck 0346-830 720.
De kosten zijn € 2,50 inclusief een kopje koffie of
thee en een versnapering.

is, dan kunt u deze na laten kijken en eventueel
laten repareren op donderdag 21 december a.s.
U kunt tijdens het repaircafé ook terecht voor
vragen over het gebruik van uw IPAD of I phone.
Iedere dinsdagmorgen kunt u
binnenlopen tussen 10uur en 12
uur om onder het genot van een
kopje koffie gezellig even bij te
praten met wijk en buurtgenoten.

Boeken bespreken
Door Greetje Falkenhagen en Marjo van Dijk-Witjas

Boeken bespreken op dinsdag 19 december van
14.00 tot 16.00 uur.
Deze keer bespreken Marjo van Dijk- Witjas en
Greetje Falkenhagen geen boeken!
Het onderwerp deze middag is kerstmis met o.a.
uiteraard een kerstverhaal, kerstgedichten,
kerstmuziek, kerstkransjes en een klein filmpje
over een kerstviering van een school in Vreeland.
Toegang zoals altijd vrij.

We zitten ook op het web!
Bezoek ons op:
www.over-noord.nl
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Filmvrienden van Over-Noord

Ringleiding voor slechthorenden in wijkcentrum

De volgende filmvoorstelling is weer in

Over-Noord.

januari. Wilt u filmvriend worden meld u dan

Door vrijwilligers van Over-Noord onder leiding van

aan via de website of mail naar

René Conijn met ondersteuning van een

overnoord@gmail.com. Wilt u een keertje

gehoorspecialist uit wijk Noord is een ringleiding

gastvrouw of gastheer zijn om de koffie en

voor slechthorenden die in het bezit zijn van een

thee te verzorgen meld u aan, u bent van

gehoorapparaat gerealiseerd. Hiervan kunnen

harte welkom!

slechthorenden via de geluidsinstallatie gebruik
maken tijdens de klassieke muziek, de films,
presentaties enz.

Lyda boekweit in het zonnetje gezet op Radio M Utrecht tijdens koken met kinderen
Vrijdagmiddag 17 november was de finale van de workshop Koken met Kinderen in wijkcentrum OverNoord. Op drie woensdagmiddagen kregen de kinderen kookles om hun ouders en of grootouders te
verrassen met een Italiaanse diner. De kinderen verzorgden met hulp van een aantal vrijwilligers van het
wijkcentrum een heerlijk Italiaans 3 gangen menu. Tijdens de voorbereiding werd vrijwilligster Lyda
Boekweit gebeld door RTV Utrecht. Als vrijwilligster van de maand werd zij live tijdens de uitzending in
het zonnetje gezet.
Lyda is al jarenlang vrijwilligster zowel bij de EHBO Breukelen als in wijkcentrum Over-Noord.
Heeft u interesse om uw kind ook een keer mee te laten doen met een kookworkshop voor kinderen
stuur dan een mailtje naar overnoord@gmail.com
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Van de Wijkcommissie, Gemeente en Politie
Wijkcommissie deelt bloembollen uit aan de

Inbraken

jeugd van de bassisscholen

Op 9 november zijn er 3 inbraken geweest in

Wijkcommissie Breukelen Noord heeft afgelopen

Maarssen gepleegd vermoedelijk door dezelfde

week bijna 3000 narcissenbollen uitgedeeld aan

daders omdat dit lijkt op z.g. mobiel bandisme.

alle kinderen van de basisscholen in Breukelen.

Ervaring leert dat dit soort daders vaak ook

Dit in samenwerking met vrijwilligers van

toeslaan in de naastgelegen dorpen. Er zijn 3

wijkcentrum Over-Noord, de Bijenstal en de

mannen gezien bij één van de inbraken.

Jumbo. Voor de realisatie van een bloemenlint wil

Oostblok types met grijze jogging kleding en een

de wijkcommissie ook de jeugd hierin betrekken

muts, ca 170-180 lang. Ziet u verdachte

door o.a. zakjes met bloembollen en losse bollen

personen of voertuigen bel gelijk 112!

aan de scholen uit te delen. Het doel is om de
jeugd het belang te laten inzien dat een gezonde
bijen- en vlinder populatie noodzakelijk is voor
mens en natuur.
Matches van de wijkcommissie op de beursvloer
Op de beursvloer is het de wijkcommissie gelukt
om enkele matches te maken met enkele
bedrijven en instellingen. Het grafische bureau
MGO gaat een logo voor de wijkcommissie
ontwikkelen. Ambtenaren van de Gemeente
Stichtse Vecht gaan helpen met inzaaien en
bollen poten voor het bloemenlint en
aannemersbedrijf Jeroen van der Heyden gaat
helpen met een opslagruimte voor strobalen voor
bij de stal in de dierenweide.

Stichtse Vecht wil graag voor iedere peuter
een goede start
Gemeente Stichtse Vecht gaat een voorlichtingscampagne voeren met als doel ouders te
stimuleren hun peuters naar een voorschoolse
voorziening te brengen (kinderopvang of
peutergroep). Goede kinderopvang geeft
kinderen een goede start in de maatschappij. Het
Rijk stelt extra geld hiervoor beschikbaar.
Stichtse Vecht heeft ook een subsidieregeling
voor ouders van peuters in de leeftijd van 2,5 tot
4 jaar vanuit het onderwijsachterstandenbudget.
Met kinderopvangorganisaties, sociaal teams en
andere betrokkenen gaat de Gemeente een
voorlichtingscampagne organiseren.

Werkzaamheden door groenaannemer Verhey
t.b.v. bloemenlint in wijk Noord.

Betere straatverlichting tussen
Breukelen en Nieuwersluis
De provincie is voornemens om in
maart 2018 het project te starten
om de verlichting te vervangen
tussen Nieuwersluis en Breukelen
en uit te breiden met verlichting
lang het fietspad.

In het park bij de ijsbaan en tussen de scholen
heeft de groenaannemer in overleg met de
gemeente, de Bijenstal, wijkcommissie en
zadenleverancier Cruydthoek stroken gras
afgeplagd, ingezaaid en bollen gepoot. In het
voorjaar en zomer hopen we van het resultaat te
kunnen gaan genieten.

Wijkcentrum Over-Noord
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aan de achterkant.

Werkzaamheden rondom de Driestroom

-

Het is even stil geweest rond de blauwe zone van

van de Angstel om het afzetten van minder

de Driestroom. Door de vele verkeersvragen is

validen met een personenbus te verbeteren.

deze aanpassing vertraagd. Maar goed nieuws:

-

11 december wordt gestart met de

parkeerterrein en het laden en lossen

pakken, uit te breiden en te verduidelijken. Dit is
een rij:
-

De gehandicapten parkeerplaatsen bij de
ingang naast de rotonde worden
verdubbeld van twee naar vier brede

duidelijker worden aangegeven.

Wijkcommissie Breukelen Noord zoekt een

Bevanos gaat de werkzaamheden uitvoeren en zal

nieuw
commissielid
de omgeving van de juiste informatie en mate van
Er
is eenvoorzien.
vacature in de wijkcommissie. Wij
overlast
zoeken een commissielid, die zich mede

wil inzetten voor een socialer en leefbaarder

vakken.
-

-

En wordt de bebording verbeterd zodat de
eenrichtingsweg, de blauwe zone, het

werkzaamheden om de Blauwe zone aan te
wel afhankelijk van het weer. De aanpassingen op

Daarnaast komt er een kruis voor de deur

De Blauwe zone wordt verduidelijkt en

wijk. We hebben 1 x per maand op de eerste

uitgebreid aan beide kanten van de weg ‘t

dinsdag van de maand van 9.00uur- 10.00uur

Heycop.

overleg in wijkcentrum Over-Noord onder het

Er komen vier extra parkeervakken langs

genot van een bakje koffie of thee samen met de

de weg naar het kanaal en het parkeervak

gebiedsregisseur van de gemeente. Heeft u
interesse dan graag een mailtje naar
wijk.breukelen.noord@gmail.com

Alliance Française
In september zijn wij, de Alliance Française Utrecht, gestart met 2 cursussen Frans in Breukelen bij
Wijkcentrum Over-Noord: Praktisch Frans voor Beginners+ en de Conversatiecursus (half
gevorderden). De cursisten zijn enthousiast en gemotiveerd en wij hopen verder te gaan in januari
met de huidige cursisten en nog meer belangstellenden (je kunt zo instromen, ook al heb je niet
vanaf september de lessen gevolgd). Gezien het feit dat wij een beetje uit onze voegen beginnen te
groeien op deze locatie, zullen wij vanaf januari onze lessen moeten verplaatsen naar een andere
locatie, ook in Breukelen, waar wij de mogelijkheid krijgen om op woensdag (en zo nodig eventueel
donderdag) met bovengenoemde cursussen verder te gaan.
Wij danken het bestuur van Over-Noord voor haar gastvrijheid, zij maakte het mogelijk dat wij voet
aan de grond kregen in Breukelen en zorgde voor de reclame onder de trouwe gebruikers van het
buurthuis en andere belangstellenden in Breukelen.
Nu is het tijd om de vleugels uit te slaan richting: Beatrixstraat 9a Breukelen bij de Taalstroom, waar
wij vanaf 17 januari door gaan met de cursus Praktisch Frans voor beginners+ (ook ideaal voor de
vakantie) en de Conversatiecursus (halfgevorderden).
Meer informatie? Stuur een mail naar: cursus.utrecht@afpb.nl
Of bel: 030 699 3603.
Zie ook de site: www.alliance-francaise-utrecht.nl waar alle informatie over de cursussen staat en je
onder het kopje ‘cursussen’ een niveautest kunt doen.

De Beheerstichting Over-Noord wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig
2018

